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  های شهرستانو واحدهای تولیدی مشکل دار در  ها پروژهبررسی و رفع موانع و مشکالت اجرای 

 (2جیرفت و عنبرآباد )منطقه 

 اهم مذاکرات جلسه:

و  و مدیران استانی ، استاندار محترمجلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با حضور اعضای ستاد

برگزار گردید.  فرمانداری جیرفتدر  22/3/1331در تاریخ  عنبرآباد(جیرفت و ) 2منطقه  های شهرستانمدیران 

  آغاز شد.و اجرای سرود مقدس جمهوری اسالمی جلسه با تالوت آیاتی از قرآن مجید 

فرماندار جیرفت صبح امروز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منطقه در ابتدای جلسه آقای امینی روش 

: از ابتدای شروع به کار استاندار کرمان اقدامات خوبی در راستای اقتصاد مقاومتی ندگفت نبر آباد(دو )جیرفت و ع

 صورت گرفته و این تاکیدی است به همه مدیران استان که در جهت تحقق شعار سال گام بردارند.

 های گذاریو سرمایه  ها نامهامینی روش با تاکید بر اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی و انعقاد تفاهم  آقای

: ستاد اقتصاد مقاومتی تکمیل کننده ایده مثلث توسعه و حرکت در جهت عملیاتی ندخروجی این طرح، افزود

 کردن اقتصاد مقاومتی در استان خواهد بود.

جنوب استان مورد تاکید بوده و طی دو سال گذشته  های ساخت: از ابتدای دولت تدبیر و امید زیر ایشان گفتند

سردخانه با همت بخش خصوصی  11به افتتاح و بهره برداری  توان مید آن سرعت بیشتری یافته که از جمله رون

 در سال گذشته اشاره کرد.

 111: از مجموع ندفرماندار جیرفت با اشاره به مرز هوایی شهرستان جیرفت که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت

طرح به بهره برداری  23مثلث توسعه اقتصادی شهرستان تا کنون  میلیارد تومان رسیده به 011طرح به مبلغ 

 .اند داشته% پیشرفت 31به صورت میانگین  ها طرحرسیده و سایر 

، افزود: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در ها شهرستانبا اشاره به صدور احکام اقتصاد مقاومتی در ایشان 

 ال پیگیری هستند.در ح ها پروژهشهرستان فعال و جلسات تشکیل و 

: این مرکز با ندامینی روش از تشکیل جلسات مرکز رشد فناوری در شهرستان جیرفت خبر داد و گفتآقای 
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 سابقه هشت ساله چندین طرح آماده و مورد استفاده دارد.

دولت در راستای اقتصاد مقاومتی بایستی با روحیه جهادی و همکاری  های سیاست: برای تحقق ندافزود ایشان

 همه جانبه دستگاه های اجرایی کار کرد.

در ادامه این جلسه فرماندار شهرستان عنبر آباد با اشاره به طرح مثلث توسعه شهرستان گفت: از ابتدای این 

% آن به طور کامل اجرایی شده 33ده که میلیارد تومان امضا ش 300تفاهم نامه به ارزش  33طرح تا کنون 

 است.

نتایج ایده مثلث توسعه اقتصادی  تواند می: روحیه جهادی همه مدیران و تعامل همه افزود پورمحمد رضا حجتی 

 و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی هر چه زودتر عملیاتی نماید.

 ها پروژهزمین و مجوز حفر چاه برخی : عمده مشکالت سرمایه گذاری در این شهرستان واگذاری ندگفت ایشان

 .باشد می

: این نددر ادامه این نشست رییس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان با اشاره به پایلوت شدن استان کرمان گفت

مگر به خاطر اقدامات و ایده های اقتصادی و توجه ویژه مدیران استان که از  شد نمیفرصت برای استان محقق 

 ابتدای این دولت به این مهم بوده است.

: هدف این جلسات پیاده ندرودری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در منطقه دو گفت آقای دکتر

مردمی و درون زا کردن اقتصاد است و این جلسات  های مشارکتکلی اقتصاد مقاومتی، جذب  های سیاستسازی 

به صورت هفتگی در مناطق استان برگزار و گزارشات آن به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مرکز ارسال 

 خواهد شد.

برنامه ملی شامل  12: ندو افزود ندبه آخرین خروجی جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد ایشان

به دالیل خاص اقتصادی طرح  ها پروژهبه تصویب رسیده است که هر کدام از این  پروژه 311بیش از و  طرح 10

 به ساماندهی واحدهای صنعتی راکد و نیمه راکد اشاره کرد. توان می ها آنموضوع شده و از جمله 

ی را تا پایان برش شهرستانی اقتصاد مقاومت تر سریعخواست که هر چه  مدیرانرودری ضمن اینکه از آقای 

هزار میلیارد تومان طرح در استان کرمان آماده که از این تعداد  133: ندخردادماه احصا نمایند، خاطر نشان کرد
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 هزار میلیارد تومان قرارداد امضا شده که در نوع خود بی نظیر است. 51

به عنوان شهر اقتصادی بدون  به شهر نمونه اقتصاد مقاومتی قلعه گنجرییس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان 

 های سیاستاتکا به بخش دولتی اشاره نمود و افزود: همه اقدامات صورت گرفته در این شهرستان منطبق بر 

مردمی  های مشارکتابالغی مقام معظم رهبری مبنی بر جذب  های سیاستاقتصاد مقاومتی است که با رویکرد 

 .باشد میدر حال اجرا 

پایلوت اقتصاد مقاومتی دارد و  های استان: با اختیاراتی که وزیر کشور در مواجه با ندافزود رودری در ادامهآقای 

از ظرفیت ایجاد شده نهایت استفاده را نمود و  توان می ،کند میهر سه هفته یک بار به این سه استان سفر 

 .اقتصادی را با حضور ایشان تا گرفتن نتیجه نهایی پیگیری نمود های طرحمشکالت 

: امروز پس از موفقیت عظیم در الگوی شهر نمونه ندگفت استاندار محترمرزم حسینی در ادامه جلسه آقای 

که این طرح را در سراسر  کنیم میشروع شده، اعالم  33اقتصاد مقاومتی قلعه گنج که طرح آن از مهرماه سال 

شاهد تحول عظیم و جهش اقتصادی در  اهلل انشاسال آینده  11استان کرمان پیاده و اجرا خواهیم کرد و ظرف 

 .استان کرمان خواهیم بود

اشاره و  زایی اشتغالمنطقه و  های ظرفیتبه توانمند سازی مردم روستاها و شهرها، ایجاد و شناسایی  ایشان

رای رفع : باید از توان بخش غیر دولتی برای پیشبرد این مهم نهایت استفاده را نمود زیرا اقتصاد مقاومتی بندگفت

که در راستای مرتفع ساختن موانع  شود میموانع و بروکراسی مزاحم اداری است لذا از مدیران درخواست 

 سرمایه گذاری اقدام نمایند.

توسعه ای در منطقه دو)شهرستان جیرفت و عنبرآباد( همچون شهر نمونه  های حرکت: ندگفت استاندار کرمان

در این منطقه  یافتگی توسعهر حال انجام و دستگاه های دولتی به منظور اقتصاد مقاومتی قلعه گنج به تدریج د

 .کنند میاین طرح را پشتیبانی 

موجود اشاره و خاطر نشان  های محرومیتعظیم جنوب استان و در کنار آن  های ظرفیتبا اشاره به  ایشان

نتخاب شده است و بخش خصوصی باید : اتاق بازرگانی ایران مدیر معین منطقه دو اقتصاد مقاومتی استان اندکرد

اقدام و از همان محل  منطقه درتوسعه ای  های صندوقبا مشارکت مردم و اعتمادسازی نسبت به راه اندازی 
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 .تسهیالت ارائه دهد

 های صندوق: یکی از اقدامات موثر در شهرستان قلعه گنج راه اندازی ندنماینده عالی دولت در استان کرمان گفت

 روستا در این منطقه است. 151روستا از مجموع  61توسعه در 

استاندار کرمان به نقش پررنگ ائمه جمعه و جماعات نسبت به فرهنگ سازی در حوزه اقتصاد مقاومتی تاکید 

: در این حوزه همه ارکان حکومت باید همگرا و متحد بوده و در جهت رفاه و اقتصاد مردم تالش ندنمود و گفت

ایجاد شده باید با  های ظرفیتفرصت اختالف و درگیری برای کشور ما وجود ندارد و با توجه به نمایند زیرا امروز 

 حفظ اصول انقالب اسالمی، در جهت اقتصاد پویا، سازنده و مولد در هر منطقه کار شود.

: ائمه جمعه سراسر استان تا کنون ندو افزود نداز آیت اهلل جعفری به عنوان ستون وحدت استان یاد کرد ایشان

 .که جای تقدیر و تشکر را دارد اند پرداختهاقتصادی دولت به آگاهی بخشی مردم  های طرحهماهنگ با 

و  ها حرکتمتوازن بوده و  ها شهرستان: نگاه مدیریت استان به ندنماینده عالی دولت در استان در ادامه گفت

تک کارهای عمرانی و صنعتی شروع شده و تشکیل این جلسات و سفر به اقدامات توسعه ای از منطق محروم با 

هر منطقه با روحیه و مدیریت جهادی موید  های ظرفیتبرای بررسی مسائل و مشکالت و  ها شهرستان تک

 .همین مسئله است

ن عالی کشور ورانه ی قلعه گنج که مورد تایید مقام معظم رهبری و مدیراآ: کارها و ایده های نوندافزودایشان 

 .است باید توسعه یابد و عده ای نباید نادانسته این اقدامات را خنثی نمایند

که بخش غیر  شود می: در منطقه دو اقتصاد مقاومتی سه برابر بودجه عمرانی ، یارانه پرداخت ندتاکید کرد ایشان

ی و استفاده از ظرفیت باالی اتاق دولتی باید با اعتماد سازی و گفتگو با مردم و ایجاد صندوق توسعه ای و محل

 .بازرگانی ایران اقتصاد منطقه را شکوفا و رونق بخشد

: بحران ندو افزود ندمیلیون تن محصوالت کشاورزی جنوب استان اشاره نمود 3رزم حسینی به تولید آقای 

راهی نموده باید در جهت رفع مشکالت هم ها رسانهفروش محصوالت جنوب استان در حال مرتفع شدن است و 

 .را با منفی نویسی از بین نبرند ها فرصتو 

استاندار کرمان در پایان با اشاره به اقدامات امنیتی جنوب استان که بستر آرام برای سرمایه گذاران به وجود 
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نیز انتقاد سازنده را در دستور  ها رسانه: همواره از مردم استان کرمان خواستیم مطالبه گر باشند و ندآورده، افزود

 .پذیرد میکار خود داشته باشند، چرا که مدیریت استان نقد سازنده را 

منطقه دو به ارائه مشکالت  های شهرستانو پروژه های  ها طرحدر ادامه این جلسه سرمایه گذاران و صاحبان 

گیالنی مجری طرح کشتارگاه صنعتی جیرفت، مدیر کارخانه  ها خانمپرداختند. از شهرستان جیرفت آقایان و 

شیر پگاه جیرفت، ساالری مدیر کارخانه تراکتورسازی جیرفت، توکلی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت هشت 

یزد، آرمان مجری طرح ساماندهی بستر رودخانه شور، برزگر مجری طرح تولید لوله های پلی اتیلن ،آرمان 

زمانی مجری طرح تولید برق و انرژی پاک خورشیدی و همچنین از شهرستان عنبرآباد  مجری طرح هتل آرمان،

هزار قطعه ای و  21مجتمع تجاری نیلی صنعت، توسعه شهرک صنعتی عنبرآباد، طرح مرغ گوشتی  های طرح

 خود پرداختند. های طرحمجتمع رفاهی گردشگری عنبر گستر به بیان مشکالت پیش روی پروژه ها و 

 ات:مصوب

 جیرفت و عنبرآباد موارد زیر تصمیم گیری شد: های شهرستان پروژه یا واحد تولیدی مشکل داردر خصوص  -

واحد  یا عنوان پروژه

 تولیدی مشکل دار
 تصمیمات اتخاذ شده

 شرکت سنوس جیرفت
ع از طریق مدیر کل ومقرر شد پس از ارسال درخواست اعطای تسهیالت از سوی شرکت، موض

 و تجارت جنوب در کارگروه رفع موانع تولید مطرح گردد. صنعت، معدن

 مگاواتی 1نیروگاه خورشیدی 
هماهنگی مدیر کل امور  با مشکلمقرر گردید مشروط به تامین وثیقه از سوی سرمایه گذار، 

 فع گردد.ترماقتصادی استاندار و بانک رفاه 

معدن مرمر تراورتن رود فرق 

 عنبرآباد

طریق مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ظرف مدت  مقرر گردید موضوع از

 یک ماه از تاریخ تشکیل ستاد پیگیری و اقدام الزم صورت گیرد.

پروژه توسعه شهرک صنعتی 

 عنبرآباد

مدیر کل حفاظت محیط زیست پیگیری و پس از هماهنگی با  طرفمقرر گردید موضوع از 

 .الزم جهت رفع مشکل به عمل آیداقدام  حفاظت محیط زیست کشورسازمان 

 شرکت نیلی صنعت

با توجه به معرفی شرکت از طریق کارگروه رفع موانع تولید به بانک سینا جهت اعطای 

توسط شرکت، موضوع از طریق اداره رفع نقص و تکمیل پرونده پس از تسهیالت مقرر گردید 

 کل صنعت، معدن و تجارت جنوب پیگیری شود.

کل  مقرر گردید مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری مدیر طرح هتل آرمان
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امور اقتصادی استاندار جهت اخذ تسهیالت از طریق صندوق توسعه ملی پیگیری  هماهنگی

 نمایند

طرح ساماندهی رودخانه 

شور)شرکت آرمان( به 

 نمایندگی از شرکت جهاد نصر

موضوع واگذاری پروژه های عمرانی  2قانون الحاق  25ده مقرر گردید پروژه مذکور از طریق ما

 از سوی شرکت آب منطقه ای پیگیری گردد.

کارخانه تولید لوله پلی اتیلن 

 )هلیل لوله جنوب(

در کارگروه رفع موانع  از طریق مدیر کل صنعت، معدن و تجارت جنوب مقرر گردید موضوع

 تولید استان مطرح گردد.

طرح کشت و صنعت هشت 

 یزد

قای طبیب زاده نماینده اتاق بازرگانی و معین شهرستان گردید موضوع توسط جناب آمقرر  -1

 بررسی و پیگیری گردد.

موضوع را از  با هماهنگی استاندار محترم مقرر گردید مدیر کل امور اقتصادی استاندار -2

 طریق بانک کشاورزی پیگیری نماید

 کارخانه تراکتور سازی جیرفت

گردید گزارش عملکرد و مشکالت کارخانه به صورت کتبی از سوی مدیر عامل شرکت به مقرر 

و در خصوص اعطای تسهیالت و رفع مشکالت  مدیر کل امور اقتصادی استاندار ارسال

با هماهنگی استاندار  امور اقتصادی استاندار مدیریتی پیگیری الزم توسط مدیر کل هماهنگی

 محترم صورت گیرد.

 لبنیات پگاه جیرفتکارخانه 

مقرر گردید گزارش عملکرد و مشکالت کارخانه به صورت کتبی از سوی مدیر عامل شرکت به 

و جهت رفع مشکل موضوع از طریق ایشان پیگیری مدیر کل امور اقتصادی استاندار ارسال 

 .شود

 کشتارگاه گیالنی

تعهد محضری ذ و پس از اخآب توسط مدیر عامل شرکت آب منطقه ای  تأمینمشکل  -1

 .برطرف گردد

جنوب  جهاد کشاورزیدر خصوص واگذاری زمین مورد نیاز اقدام الزم از سوی مدیر کل  -3

 انجام گیرد.

هزار  21طرح مرغ گوشتی 

 قطعه ای عنبرآباد
 منطقه ای پرونده تشکیل و ضمن بررسی، مجوز مربوطه صادر گردد. آبمقرر گردید توسط 

طرح مجتمع گردشگری و 

 ات رفاهی عنبرآبادخدم

امور  مقرر گردید در خصوص پرداخت تسهیالت مورد نیاز موضوع از طریق مدیر کل هماهنگی

 ی پیگیری شود.اقتصادی استاندار
 

 


